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 Atliktas Šilalės rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, 

sudaryto konsoliduojant 27 Savivaldybės biudžetinių įstaigų, Savivaldybės iždo, Savivaldybės 

privatizavimo fondo ir 6 kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų – viešųjų sveikatos priežiūros 

įstaigų finansines ataskaitas, auditas. 

 Vadovybės atsakomybė 

 Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už konsoliduotųjų 

finansinių ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų rinkinį rengia Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. 

 Auditoriaus atsakomybė 

 Mano pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl Šilalės rajono savivaldybės 

2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio. 

 Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nustatyta, kad auditą reikia 

planuoti ir atlikti taip, kad būtų gautas pakankamas užtikrinimas dėl konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų rinkinio duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo. Audito metu surinkti įrodymai, kuriais 

pagrindžiau Šilalės rajono savivaldybės apskaitos sistemos, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 

rinkinio parengimo ir pateikimo, vertinimus. Manau, kad surinkti audito įrodymai suteikia 

pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti. 

 Sąlyginės nuomonės dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio pagrindas 

 Neužtikrinta, kad informacija rinkinyje būtų pateikta vadovaujantis viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). Nustatyta, kad Šilalės r. Pajūrio 

Stanislovo Biržiškio gimnazijoje 2013 metais buhalterinė apskaita vesta aplaidžiai, nesudaryti 

apskaitos registrai, nesudarytos ketvirtinės finansinės ataskaitos. Minėtos įstaigos metinių ataskaitų 
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rinkinys 2013-12-31 neparodo tikros finansinės būklės, nes nebuvo galimybių įsitikinti, ar 

finansinėse ataskaitose pateikti duomenys teisingi. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio 

gimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys daro įtaką ir Šilalės rajono savivaldybės 2013 metų 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui ir jame pateikti duomenys nėra visiškai teisingi ir 

patikimi.  

  

 Sąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 

Mano nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys 

dalykai, Šilalės rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys rodo 

tikrą ir teisingą Šilalės rajono savivaldybės 2013 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2013 metų 

veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. 

 Audito ataskaita „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ir 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių finansinio ir teisėtumo audito rezultatų“ pateikta 

Šilalės rajono savivaldybės administracijai bei paskelbta Šilalės rajono savivaldybės interneto 

puslapyje adresu www.silale.lt . 
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